
Papug i

N a sze me ble mo gà byç nie bez -
piecz ne dla skrzy dla tych przy -

ja ció∏. Fo tel na bie gu nach lub dzie -
ci´ cy ko nik na bie gu nach mo ̋ e byç
bar dzo groê ny, je Êli w´ dru jà ca pa pu -
ga pod nie go wej dzie. Cie kaw ski, w´ -
dru jà cy po po ko ju ptak mo ̋ e wejÊç
wsz´ dzie i je Êli go nie za uwa ̋ y my
przy sk∏a da niu lub roz k∏a da niu me -
bla, to mo ̋ e zo staç zgnie cio ny, co
w naj lep szym wy pad ku skoƒ czy si´
po wa˝ nym ura zem. Wszel kie po -
dusz ki na ∏ó˝ kach czy so fach sà do -
sko na ∏y mi miej sca mi do ukry cia si´;
scho wa ne go w ta kim „gnieê dzie”
pta ka mo ̋ e my przy gnieÊç. Pa pu ga
mo ̋ e te˝ pró bo waç wci snàç si´
pod na rzu t´, zw∏asz cza, je Êli sà
na niej fal ba ny. Za wsze, je Êli ptak la -
ta∏ gdzieÊ ko ∏o nas i na gle znik∏, nie
za my kaj my ˝ad nej szaf ki czy szu fla dy
bez spraw dze nia gdzie jest nasz pu -
pil! Uwa ̋ aj my na fo te le na kó∏ kach
(ta ki jak np. do kom pu te ra). Je Êli pa -
pu ga cho dzi po pod ∏o dze (lub nie
wie my gdzie jest w da nej chwi li) nie
wol no nam po ru szyç fo te lem bez
wcze Êniej sze go upew nie nia si´,
˝e nie stoi aku rat ko ∏o kó∏ ka. Bar dzo
nie bez piecz ne sà wszel kie szpa ry
i szcze li ny za, i po mi´ dzy me bla mi.
Bar dzo cz´ sto zda rza si´, ˝e pa pu ga
wpad nie za me ble i nie mo ̋ e si´ po -
tem wy do staç. Naj prost szym spo so -
bem jest za tka nie wszel kich szcze lin
zwi ni´ ty mi ga ze ta mi. Nie jest to
mo˝e naj ∏ad niej sze, ale z ze wnàtrz
nic nie wi daç.

Szko dli wy jest rów nie˝ for nir na me -
blach i far by, u˝y wa ne do ich ma lo wa -
nia, a wi´k szoÊç pa pug, zw∏asz cza tych
du ̋ ych, z upodo ba niem b´ dzie dzio ba -
∏a wszel kie drew nia ne me ble.

Przed wy pusz cze niem pta ka 
z klat ki po Êcie raj my ku rze z szaf
pod su fi tem. Pa pu gi po tra fià si´ wci -

snàç w nie wiel kie na wet szcze li ny,
a po tem strà ca jà kurz na ca ∏y po kój.

Ko mi nek jest bar dzo przy jem ny dla
lu dzi, ale mo ̋ e byç bar dzo nie bez -
piecz ny dla pta ków. Na wet je Êli nie
po zwo li my im la taç przy za pa lo nym
ko min ku, to nie bez piecz ny b´ dzie:
dym, gro ma dzà cy si´ dwu tle nek w´ -
gla, opa ry Êrod ków czysz czà cych
i wresz cie po pió∏. To sa mo do ty czy
Êwie czek i lam pek z otwar tym
ogniem.

Dla la ta jà cych pta ków nie bez piecz -
ne sà wszel kie szy by, za rów no
w oknach jak i me blach. Cz´ ste sà wy -
pad ki, tak ̋ e Êmier tel ne, roz bi cia si´
o szy b´, po nie wa˝ pta ki zwy czaj nie jej
nie wi dzà. Okna za wsze po win ny byç
za s∏o ni´ te fi ran ka mi. Je Êli nie mo ̋ e -
my te go zro biç, to za sto suj my a˝u ro we
na klej ki na szy bach. Z dru giej stro ny
sa me fi ran ki te˝ stwa rza jà mo˝ li woÊç
wy pad ku, a je Êli ptak ma za d∏u gie pa -
zur ki, mo ̋ e si´ za cze piç. 
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Pta ki a ich bez pie czeƒ stwo
w do mu cz. II

Spad nie? Nie spad nie? Fot. K. Go wo rek



Szcze gól nie na le ̋ y za bez pie czyç
wszel kie prze wo dy i dru ty. Prze dzio -
ba nie ka bla pod na pi´ ciem skoƒ czy
si´ tra gicz nie. In ne dru ty pa pu ga

po pro stu znisz czy. Uwa ̋ aj my zw∏asz -
cza na mod ne ostat nio lamp ki z re -
flek tor ka mi, osa dza ny mi na cien kich
dru tach bez izo la cji. Po dob nie jak

dru ty wy so kie go na pi´ cia na s∏u pach,
na któ rych sia da jà pta ki – je den drut
nie jest nie bez piecz ny i ptak mo -
˝e spo koj nie na ta kim dru cie sie dzieç.
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Zgro za! Fot. J. Bud ny

Dla la ta jà cych pta ków lu stra i szy by sà naj nie bez piecz niej sze. Fot. C. Szej gis
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Je ̋ e li jed nak spró bu je przejÊç na dru -
gi drut, chwy ta jàc go dzio bem, skoƒ -
czy si´ to za pew ne Êmier cià pta ka. In -
ne êró d∏a Êwia t∏a – ró˝ ne lamp ki lub
dio dy (choç by oÊwie tle nie cho in ki) to

ulu bio ne przez pa pu gi przed mio ty.
Uwiel bia jà dzio baç to co wy sta je,
Êwie ci si´ i w ogó le jest in ne ni˝ t∏o.
Ale je Êli zgnio tà dzio bem ˝a rów k´ to
mo gà si´ po ka le czyç. 

Ko lej ne nie bez pie czeƒ stwa to go rà -
ce ˝a rów ki. Pa pu ga lu bi sia daç wy so -
ko, na le ̋ y wi´c zwró ciç uwa g´, czy
kon struk cja na szej lam py wy star cza jà -
co od dzie la go rà ce ˝a rów ki od miej -

Moc ny dziób pa pu gi z ∏a two Êcià znisz czy ksià˝ ki, a far ba dru kar ska mo ̋ ´

oka zaç si´ szko dli wa. Fot. J. Bud ny

Drzwi sà szcze gól nie nie bez piecz ne – pta ki uwiel bia jà na nich sia daç, a chwi la prze -

cià gu lub ludz ka nie uwa ga mo gà do pro wa dziç do tra ge dii. Fot. J. Ka roc ka

W ta kim miej scu za gro ̋ e nia sà oczy wi ste, a do dat ko wo mo ̋ e dojÊç do strat ma te rial nych. Fot. C. Szej gis



sca, gdzie ptak móg∏ by usiàÊç. Po dob -
nie jest z wszel kie go ro dza ju grzej ni -
ka mi, gri la mi, to ste ra mi i pod grze wa -
cza mi na Êwiecz ki. Nie mo ̋ e my po -
zwo liç la taç pa pu dze tam gdzie pra su -
je my z po wo du go rà ce go ˝e laz ka. Pro -
za icz na rzecz – ta lerz z zu pà, gar nusz -
ki i fi li ̋ an ki z go rà cy mi na po ja mi. Pa -
pu ga ch´t nie do nich wej dzie i mo -
˝e si´ po pa rzyç. Pta ki te˝ nie mo gà
mieç do st´ pu do od kry te go akwa -
rium – mo gà si´ uto piç, po dob nie jest
z wa zo na mi do kwia tów i in ny mi
otwar ty mi po jem ni ka mi z ja kà kol wiek
cie czà.

Do ro Êlin po wszech nie uzna wa nych
za tru jà ce lub szko dli we dla pta ków
na le ̋ à: ama ry lis, an tu rium, aza lia, bez
czar ny (za le ca si´ po da wa nie owo ców
czar ne go bzu, ale wg mo ich da nych
szko dli we dla pta ków sà na sio na i ca -

∏a ro Êli na – oprócz mià˝ szu owo ców),
buksz pan, dif fen ba chia, dra ce na, (dzi -
kie wi no) wi no bluszcz pi´ cio list ny, fi -
kus ben ja mi na, fi lo den dron, fio ∏ek
afry kaƒ ski (sa int pau lia), fio ∏ek al pej -
ski, gwiaz da be tle jem ska, ho ja, hor -
ten sja, juk ka, ka lia, kle ma tis, kon wa -
lia, kro ton, li gustr, li lie, ∏u bin, mon ste -
ra, nar cyz, ole an der, ro bi nia pseu do -
aka cja, ró ̋ a necz nik (ro do den dron),
ty toƒ, wil czo mlecz lÊnià cy. Szko dli wa
mo ̋ e byç zie mia z do ni czek, gdy˝ mo -
˝e za wie raç na wo zy oraz za rod ni ki
grzy bów.

Bar dzo mu si my uwa ̋ aç, aby nie
roz dep taç pta ka lub na nim nie usiàÊç.
Nie któ re pta ki w na tu rze du ̋ o cza su
sp´ dza jà na zie mi wy dzio bu jàc na sio -
na. Po dob nie w do mu lu bià cho dziç
po pod ∏o dze. Nie bez pie czeƒ stwo jest
tym wi´k sze im mniej szy ptak. Mu si -
my uwa ̋ aç te˝, aby nie przy trza snàç
pta ka drzwia mi, je Êli na nich przy sià -
dzie. Je Êli po zwa la my pta kom swo -
bod nie la taç, to bez wzgl´d nie drzwi
mu szà mieç za bez pie cze nia przed za -
trza Êni´ ciem! Spe cjal ne za trza ski
(mon to wa ne na drzwi i na Êcia n´) al -
bo pod k∏ad ki pod drzwi mo˝ na ku piç
w ka˝ dym skle pie ty pu Obi, Prak ti ker
czy Ca sto ra ma. Je Êli nie za my ka my
klat ki, to trze ba ostro˝ nie otwie raç
drzwi do po ko ju – pa pu ga mo ̋ e sie -
dzieç aku rat pod ni mi. 
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W ta kim miej scu ptak mo ̋ e zo staç przy dep ta ny lub ude rzo ny drzwia mi. Fot. A. Kar czew ska

Niebezpieczne miejsca 
i przedmioty:

∏azienka
kuchnia

akwaria i wazony z wodà
du˝e lustra i szyby

kuchenka
otwarty ogieƒ

wszystko, co jest goràce
wszystko, co jest ostre

kosz na Êmieci
sk∏adane meble

fotele i konie na biegunach
drzwi

wszelkie kable pod napi´ciem
wiatraki i wentylatory

lampki Tiffany’ego (o∏ów)
witra˝yki (o∏ów)

para wodna
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Ab so lut nie nie mo ̋ e byç w po ko ju,
w któ rym fru wa ptak (na wet pod na szà
kon tro là!) wszel kie go ro dza ju wia tra -
ków – wen ty la to rów, na wet ta kich za -
bez pie czo nych siat kà, po nie wa˝ pa pu -
ga mo ̋ e w∏o ̋ yç przez nià pa lec. W po -
miesz cze niu z pta ka mi nie u˝y waj my
˝ad nych tru cizn na mo le (ku lek, naf ta -
li ny, ra idu itp.). Szko dli we sà te˝ ró˝ ne
sub stan cje za pa cho we: Êwiecz ki za pa -
cho we, ka dzi de∏ ka, „per fu my dla do -
mu” i in ne. Âmier tel nie skoƒ czy si´ dla
pta ka wdy cha nie ja kich kol wiek che mi -
ka liów – farb, la kie rów, roz pusz czal ni -
ków, ben zy ny i in nych sto so wa nych
przy re mon tach. Na wet opa ry zwy k∏ej
pa sty do bu tów mo gà spo wo do waç za -
tru cie pta ka. Tak sa mo Êrod ki
do czysz cze nia me bli czy pod ∏óg (np.
wo ski do par kie tów). Wszyst kie te
sub stan cje sà szcze gól nie groê ne ze

wzgl´ du na spe cy ficz nà bu do w´ uk∏a -
du od de cho we go pta ków. Ptak wdy -
cha jàc na wet nie wiel kà iloÊç tru ci zny

za tru wa od ra zu ca ∏y or ga nizm (do ty -
czy to rów nie˝ dy mu pa pie ro so we -
go...).
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Szkodliwe roÊliny (wybór):
rabarbar
awokado
amarylis
anturium

azalia
bukszpan

dieffenbachia
dracena

dzikie wino (winobluszcz
pi´ciolistny), fikus benjamina

filodendron
fio∏ek afrykaƒski (saintpaula)

fio∏ek alpejski
gwiazda betlejemska

hoja
hortensja

jukka
kalia

klematis
konwalia
kroton
ligustr

lilie
∏ubin

monstera
narcyz

oleander
robinia pseudoakacja

ró˝anecznik (rododendron)
tytoƒ

wilczomlecz lÊniàcy
kaktusy

Wie le ro Êlin mo ̋ e za wie raç sub stan cje tru jà ce dla pta ków. Fot. W∏. Kwiat kow ski  K. Gro chow ski



Nie zo sta wiaj my na wierz chu ni cze -
go, co pa pu ga mo g∏a by po dzio baç (je Êli
na wet to jej nie za szko dzi, to mo ̋ e zo -
staç po pro stu znisz czo ne). Szcze gól nie
ch´t nie b´ dzie dzio baç wszel kie go ro -
dza ju pa pier (ok∏ad ki ksià ̋ ek, ze szy ty,
ga ze ty, kart ki), mi´k kie drew no, d∏u go -
pi sy i szcze gól nie o∏ów ki. Pa pu ga dzio -
bie to co wy ró˝ nia si´ ko lo rem lub jest
wy pu k∏e np. przy ci ski na pi lo cie lub te -
le fo nie. Nie bez piecz ne sà wszel kie go
ro dza ju „srebr ne” opa ko wa nia (np.
z cze ko lad), pa pie ro sy, ba te rie (wi´k -
sze pa pu gi sà w sta nie „otwo rzyç” ba te -
ri´). Ab so lut nie w za si´ gu dzio ba nie
mo gà  zna leêç si´ ˝ad ne le kar -
stwa – pa pu g´ na pew no za in te re su jà
ko lo ro we ta blet ki, a zje dze nie na wet
nie wiel kiej ilo Êci skoƒ czyç si´ mo ̋ e tra -
gicz nie. Nie bez piecz ne sà te˝ wszel kie -
go ro dza ju gwoê dzie, pi ne zki, szpil ki,
˝y let ki, przy bo ry do szy cia: ig∏y, ni ci,
no ̋ ycz ki. Na wet zwy k∏y gu zik od ko -
szu li mo ̋ e zo staç po ∏kni´ ty.

Nie mo˝ na zo sta wiaç pa pu gi sa mej
z ko tem czy psem. Na wet naj ∏a god -
niej szy kot, uwiel bia jà cy pa pu g´,
w ka˝ dej chwi li mo ̋ e so bie przy po -
mnieç, ˝e pta ki to je go po ̋ y wie nie…

Nie któ re do mo we sprz´ ty mo gà za -

wie raç me ta le ci´˝ kie, zw∏asz cza o∏ów
(o∏o wio we kul ki sto so wa ne sà ja ko
ci´ ̋ ar ki do za s∏on).

Za nim wi´c wy pu Êci my na sze pta ki
do po ko ju, sprawdê my czy nie stoi
w nim co, co ta kie me ta le za wie ra. Bar -
dzo nie bez piecz ne sà tzw. lamp ki Tif -
fa ny’ego – oso bi Êcie znam przy pa dek
pa pu gi, któ ra za tru ∏a si´ sku biàc spo je -
nia wi tra ̋ o wych szkie∏ ta kiej lamp ki.
Pa pu gi nie uda ∏o si´ ura to waç. 

Na pew no nie po da ∏am wszyst kich
nie bez pie czeƒstw. Mu si my kie ro waç
si´ zdro wym roz sàd kiem pa mi´ ta jàc,
˝e pta ki sà nie zwy kle cie kaw skie 
i b´ dà w∏a ziç do ka˝ dej dziu ry i pró -
bo waç dziob nàç wszyst ko co znaj dà.
Nie ma w miesz ka niu ta kie go miej sca,
gdzie pa pu ga nie wej dzie. Je Êli nie
dzi siaj to ju tro, jak nie ju tro to za dwa
dni. Ni gdy nie wol no nam lek ce wa ̋ yç
po ten cjal nych nie bez pie czeƒstw
stwier dze niem „tym to ona si´ nie in -
te re su je” lub „ni gdy tam nie la ta”. Pa -
mi´ taj my, ˝e wej Êcie pta ka tam, gdzie
nie po trze ba to mo ment. Mo ment,
któ ry mo ̋ e kosz to waç na szà pod -
opiecz nà na wet ˝y cie.

Jo an na Ka roc ka
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Niebezpieczne substancje:

(niebezpieczne jest zarówno
zjedzenie, jak i wdychanie oparów)

teflon
gaz

Êrodki czystoÊci
aerozole
perfumy

dezodoranty
lakiery do w∏osów

fornir
wszelkie chemikalia (farby,
rozpuszczalniki, Êrodki do

czyszczenia mebli, benzyna itp.)
dym tytoniowy

wszelkie trucizny 
na owady (np. na mole)

Êwieczki zapachowe
kadzide∏ka
potpourri
czekolada

alkohol
chlor

kofeina
leki

pasta do butów
cynk
o∏ów


